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FORORD 
 
Nærværende kvalitetsrapport viser og kommenterer kvaliteten af grundskolerne i Ikast-Brande kommune 
ud fra særlige parametre for skoleåret 2018-2019.  
Folkeskolens målsætninger er:  
 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 
 

 Det skal bl.a. kunne aflæses i følgende indikatorer: 
 

 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test. 
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres 

år for år. 
 Elevernes trivsel skal stige år for år. 

 

Ovenstående målsætninger og ønskede effekter vises i denne kvalitetsrapport, og understøtter et fokus 
rettet mod centrale resultater for elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt 
inklusion og kompetencedækning.  
Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår jf. ”Bekendtgørelse om 
kvalitetsrapporter i folkeskolen” § 9.  
Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter skal Byrådets vurdering af skolevæsenet og de enkelte 
skolers niveau som minimum foretages på baggrund af særlige obligatoriske indikatorer i rapporten, disse 
er opridset under afsnittet "rapportens opbygning". Byrådet træffer beslutning om, hvilke yderligere 
oplysninger der skal indgå.  
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LÆSEVEJLEDNING 

Formål med kvalitetsrapporten 
 
Kvalitetsrapporten har som formål: 
 

 At give en status på hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår i forhold til elevernes 
læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. 

 

 At understøtte at kvalitetsrapporten for skoleområdet i Ikast-Brande ses som et mål - og 
resultatstyringsværktøj i kommunen og dermed et af redskaberne til at følge og udvikle den faglige 
kvalitet og trivsel på skoleområdet i Ikast-Brande kommune.  

 

Den faglige udvikling på særlige årgange følges bl.a. gennem de nationale test i dansk og matematik.  
Den faglige kvalitet på skoleområdet måles bl.a. ud fra de nationale test og karaktergennemsnittet ved 9. 
klasses prøverne.  
De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen. Skolerne gennemfører de obligatoriske 
nationale test hvert år fra januar til april. Det er værd at hæfte sig ved, at testene hverken kan eller skal 
give et komplet billede af elevernes kompetencer inden for det givne fag. Det er kun færdigheder, der er 
egnede til en IT-baseret test, som testes. Selvstændig formulering i skrift og tale, udvikling af sociale, 
kreative og entreprenante kompetencer kan for eksempel ikke evalueres ud fra denne type test, og må 
evalueres på anden vis.  
 

Skolernes trivsel måles gennem den årlige trivselsundersøgelse.  
Alle skoler skal gennemføre en trivselsundersøgelse hvert år i 1. kvartal af kalenderåret, således skoler og 
kommuner kan følge udviklingen.  
På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) besvarer eleverne 40 spørgsmål og i indskolingen (0.-3. kl.) 
besvarer eleverne 20 mere enkle spørgsmål. Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for kommuner, 
skoler og undervisere til at kunne arbejde systematisk med trivsel og undervisningsmiljø.  
Det er dog ikke muligt, at kvalitetsrapporten for et pågældende skoleår beror på ”friske” resultater, da 
kvalitetsrapporten politisk godkendes i samme periode, der foretages en trivselsundersøgelse. 
Trivselsresultaterne i nærværende rapport er fra foråret 2019.  
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Rapportens opbygning 
 
Rapporten består indledningsvist af en introduktion til skoleområdet i Ikast-Brande Kommune kaldet 
”FællesSkolen”, herunder skolefakta og hvilke nationale og kommunale målsætninger skolerne arbejder ud 
fra.  
Efterfølgende er en sammenfattende helhedsvurdering udformet, og denne giver en samlet vurdering af 
skoleområdet i Ikast-Brande kommune set ud fra:  
 

 Skolernes faglige resultater  

 Overgang til ungdomsuddannelser  

 Trivsel  

 Opfølgning på læseindsats fra arbejdet med kvalitetsrapporterne i skoleåret 2016/2017  

 Status på arbejdet med bevægelse i undervisningen  

 Skolernes arbejde med implementering af kommunens nye Børne- og ungepolitik  

 Status på linjefagsdækning 
   
Den sammenfattende helhedsvurdering skal ses som et resumé af de efterfølgende afsnit.  
Rapporten bearbejder efterfølgende skolernes resultater set ud fra de nationalt bestemte obligatoriske 
indikatorer, som listes op i indholdsfortegnelsen.  
   
Skolebestyrelsernes eventuelle kommentarer til den kommunale rapport er vedhæftet som et bilag 
sammen med de enkelte skolers rapporter. Alle rapporter bliver offentliggjort på skolernes hjemmesider. 
   
I forhold til de data, kvalitetsrapporten bruger fremhæver flere skoler, at de kan være behæftede med en 
vis usikkerhed. Det gør sig især gældende for kompetencedækningen, hvor Nordre Skole beskriver følgende 
i den lokale kvalitetsrapport: .... kompetencedækningen på 2. årgang var 52 % i 18/19. Dette skyldes to ting: 
Dels har systemet svært ved at håndtere idrætsprofilen som fag, så disse timer kan falde ud, selvom det er 
kompetente undervisere. Dels kan vi konstatere, at en fuldtids årsvikar er gledet ud af 
linjefagsindberetningen, så ingen af hendes timer har talt med. I vores efterkontrol viser det sig, at 
årgangen har i alt 105 lektioner om ugen, hvor af de 13 læses af ikke-linjefagsuddannede. Med andre ord 
en kompetencedækning på 87,6 %.  
   
I forhold til de nationale test skriver Bording Skole: ... i pkt. 7.1.1 står der, at vores 6.årgang i 18/19 ikke 
lever op til de 80% i matematik. Vi vil gøre opmærksom på, at der er en fejl i den data, der er generet til 
kvalitetsrapporten, da 85% af vores elever klarer sig i ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den 
kriteriebaserede skala. Der burde derfor have stået ’Ja’. 
   

Undervisningsministeriet er i begge ovenstående tilfælde blevet kontaktet. I første tilfælde kunne de give 
en forklaring, men ikke rette op på usikkerheden. I andet tilfælde begrundede ministeriet de forskellige 
data i forskellige snitflader af elevgrupper, men uden mulighed for at ændre tallet i kvalitetsrapporten. 
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INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET 

Fakta og visioner for skolevæsenet 
 
Fakta om Skoleområdet  
   

I Ikast-Brande Kommune er der 12 folkeskoler: 11 grundskoler og 1 fælles 10. klasses skole.  
Undervisningens omfang for indskoling, mellemtrin og udskoling er som følger:  
0. - 3. klasse går i skole 30 timer om ugen  
4. - 6. klasse går i skole 33 timer om ugen  
7. - 9. klasse går i skole 35 timer om ugen  
   

Ungdomsskolen i Ikast-Brande kommune spiller ligeledes en rolle for skoleområdet og må se sig ind som 
samarbejdspartner i skolernes læringsdag, når det vurderes relevant.  
Nedenfor er skolerne kort ridset op i forhold til årgange, specialklasser, landsbyordning samt 
modtageklaser.  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    

 

 Skolens navn  

  

0- 6.årg.  
  

7.-9. 

årg. 

  

10. 

årg. 

Fælles-

kommunale 

special-

klasser  

 

Landsby- 

ordning 

 

Modtage-

klasse 

Bording Skole  x  x    x    

Engesvang Skole  x  x        

Hyldgårdsskolen  x  x       x 

Isenvad Skole  x        x  

Ikast Nordre 

Skole  

x  x    x    

Ikast Østre Skole  x  x    x    

Blåhøj Skole  x        x  

Dalgasskolen  x      x    

Præstelundskolen  x  x    x   x 

Nørre Snede 

Skole  

x  x       

Ejstrupholm 

Skole  

x  x    x    

Ikast-Brande 

Ungdomscenter 

(IUC) 

    x     x 



   

Kvalitetsrapport  2018/19 Ikast-Brande Kommune 
 

   

   

 6  

   

Mål for skolernes arbejde  

Nationale mål 
 

Skoleområdet i Ikast-Brande kommune arbejder ud fra de nationale tre målsætninger skal realiseres:   
 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 
 

Skoleområdet i Ikast-Brande Kommune arbejder desuden ud fra Børne- og Ungepolitikken, der indeholder 
visioner og grundholdninger for alle børn og unge fra 0 til 18 år.  
   

FællesSkolens vision og mål  
 
FællesSkolen er en fælles betegnelse for det fælles skoleområde i Ikast-Brande Kommune. 
 
Vision:  
I FællesSkolen er der læringsprogression såvel fagligt som socialt for alle elever.  
Det er et mål i FællesSkolen, at:  
1. Vi lærer ved kontinuerligt at undersøge egen praksis. 
2. Vi anvender vores fælles logikker og metodikker. 
3. Vi arbejder entreprenant og samarbejder med det omgivende samfund. 
4. Vi samarbejder på tværs, deler viden og ressourcer med fokus på at udvikle fælles kapacitet. 
   

De fælles logikker og metodikker er funderet i tre didaktiske strukturer:  
  

1. Professionelle lærende fællesskaber:  
  Et fællesskab: hvor ledere, lærere og pædagoger arbejder i kontinuerlige relationer og grupper, hvor de 
kollektivt forpligter sig på et fælles formål og forpligter sig på at udvikle deres praksis i forhold til dette 
formål.  
Et fællesskab: hvor forbedring er drevet af forpligtelsen på at forbedre elevernes læring og trivsel, og hvor 
selve forbedringsprocessen er stærkt informeret af professionel læring og undersøgelser af elevernes 
læringsudbytte.  
Et fællesskab: hvor forbedringer og beslutninger tages på grundlag af videnskabelig evidens kombineret 
med den erfaringsbaserede kollektive dømmekraft, og skubbes fremad gennem udfordrende samtaler om 
effektiv og ineffektiv praksis.  
 

2. Den professionelle lærings cirkel:  
En undersøgelsesbaseret arbejdsmetode til udvikling af den professionelles praksis i relation til egen og 
andres læring.  
 

3. Den læringsmålsdidaktiske trekant:  
De professionelle formulerer læringsmål for deres undervisning med udgangspunkt i egne elevers 
forudsætninger og ud fra de nationale mål for de enkelte fag.  
De professionelle formulerer læringsmål for alle, nogle og få i en klasse. 
De professionelle vurderer løbende om eleverne opnår det formulerede læringsmål.  
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

Inklusion 
 
Der er sket et fald fra 95,1% til 94,5% i andelen af elever, der er inkluderet i den almene undervisning fra 
17/18 til 18/19. I praksis betyder det, at der var 20 elever flere, der fik specialundervisning i skoleåret 18/19 
end i skoleåret 17/18. Det er en stigning, der er måske ikke i antal ser stor ud, men den følges tæt af såvel 
skoler som PPR og skoleafdeling. For at undersøge stigningen nærmere blev der i skoleåret 18/19 igangsat 
forskellige screeninger af området, hvilket har ført til flere tiltag i indeværende skoleår. Bl.a. har PPR 
ændret tildeling af psykolog ressourcer, så der ikke er forskel på om parallellagt specialundervisning foregår 
i en fælleskommunal specialklasse eller i skolernes egne baser. Der indføres ligeledes samme 
kvalitetssikring og tilsyn i skolernes egne baser som i de fælleskommunale specialklasser. 
Antallet af klager sendt til det nationale klagenævn er steget, men med så lavt et antal må det forventes, at 
der kommer udsving fra år til år.  
 

Trivsel 
   

0.-3. klasse: 
 
Størstedelen af eleverne er meget glade for at gå i deres klasse. De er generelt meget glade for deres 
lærere og synes, lærerne er gode til at hjælpe dem. Over halvdelen af eleverne oplever en meget 
spændende undervisning. 
Over halvdelen af eleverne oplever, at de må være med til at bestemme indholdet af undervisningen nogle 
gange eller tit. 
Under halvdelen af eleverne føler sig alene i skolen, men halvdelen svarer, at de tit eller nogle gange bliver 
drillet, så de bliver kede af det. 
Det kommunale gennemsnit ligger generelt på eller meget tæt på gennemsnittet på landsplan.  
   
4.-9. klasse: 
 
Eleverne svarer på spørgsmål ud fra en skala på 1-5, hvoraf 5 er det bedste. Der svares inden for fire 
områder: 
 

 Social trivsel 

 Faglig trivsel 

 Støtte og inspiration 

 Ro og orden 
 
Det gennemsnitlige svar på kommunalt plan ligger på linje med landsgennemsnittet i områderne social 
trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration. I området ro og orden ligger det en smule over. Der ses ikke de 
store udsving fra år til år på kommunalt plan.   
Skolernes arbejde med trivsel understøttes af evidensbaseret viden og alle skoler arbejder med 
trivselsindsatser under overskriften ”Trivsel i FællesSkolen” supporteret af PPR, skoleafdeling og 
udviklingskonsulenter. 
Ud over den nationale trivselsmåling anvender flere af skolerne ”klassetrivsel”, hvor det er muligt at følge 
en klasses trivsel tæt på individniveau. 
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Elevernes læring og udvikling 
 
Elevernes resultater i nationale test og eksamen efter 9. kl. viser, at eleverne generelt følger resultaterne og 
bevægelserne på landsplan. 
Eleverne på folkeskolerne i IBK tilegner sig de kompetencer i løbet af skoleforløbet, som sætter dem i stand 
til efterfølgende at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Karaktererne som eleverne opnår ved eksamen efter 9. kl., er en anelse under landstallene, men vurderet 
på et socioøkonomisk grundlag, har eleverne alt overvejende det forventede niveau. 

Overgang til ungdomsuddannelse 
 
Elevernes overgang efter 9 kl. til ungdomsuddannelse samt fastholdelse på uddannelser er på niveau med 
landstallene. De tilsvarende tal for overgang efter 10. kl., er højere end landstallene – altså præstere IBK 
bedre her. 

Opfølgning på læseindsats fra arbejdet med 
kvalitetsrapporterne i skoleåret 2016/2017 
 
Ved efterbehandlingen af kvalitetsrapporten 16/17 blev det politisk besluttet, at alle skoler skulle 
iværksætte særlige initiativer, for at styrke læseindsatsen på mellemtrinnet idet resultaterne for den 
pågældende 4. årgang lå en del under landsgennemsnittet. Resultaterne i forhold til det øjebliksbillede en 
national test er, kan aflæses i afsnittet om nationale test. For at se de præcise data på lige netop dette 
område, er det kolonner med overskriften ”6. årgang 18/19”, hvor der fokuseres på denne årgangs 
udvikling fra ”4. årgang 16/17”.  
Skolernes indsatser retter sig mod flere niveauer. Her vil blive givet et overblik, hvorimod den enkelte 
skoles indsatser kan læses i skolernes lokale kvalitetsrapporter.  
På medarbejderplan har flere skoler systematisk arbejdet med årlige læsekonferencer for de enkelte 
klasser med faglig støtte fra de lokale læsevejledere samt efterfølgende løbende opsamling og vejledning. 
Kommunalt har der været afholdt en temadag for alle læsevejledere samt andre med opgaver inden for 
læseområdet. Derudover har der på enkelte skoler været holdt oplæg for det samlede personale, for at øge 
den samlede grundviden.  
Ledelsesmæssigt har der ligeledes været fokus på læsning i alle fag. Til den ene af årets TUS-samtaler 
(teamudviklingssamtaler) har læsning været et særskilt punkt, hvor læsning i fagene drøftedes mellem 
ledelsen og de enkelte klasseteams. 
Direkte rettet mod elever prioriterer de fleste skoler at have udlånstimer til alle klasser på biblioteket, så de 
gennem hele deres skoleforløb, kan søge råd og vejledning i forhold til valg af litteratur. Der tilrettelægges 
intensive kurser for elever med behov for at træne læsestrategier, for gennem denne indsats at få styrket 
elevernes selvforståelse og motivation i at være lærende børn på lige fod med klassekammerater. 
Ud over det rent fagligt orienterede ses også indsatser, der retter sig mod forholdet mellem læseudvikling 
og læsemotivation. Det viser sig i initiativer, hvor bl.a. venskabsklasser samarbejder om læsning, ligesom 
biblioteket fortsat bruges som udstillings- og mødested for læseprojekter. En enkel skole beskriver, at de i 
indskolingen i flere perioder kørt et projekt kaldet "læsevenner", hvor pensionister (herunder tidligere 
lærere på skolen) kommer og læser for og sammen med børn i indskolingen. 
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Status på arbejdet med bevægelse i undervisningen 
 
Ved den seneste kommunale kvalitetsrapport fra 2016/2017 svarede fire skoler, at bevægelse i 
undervisningen var blevet en del af skolens varierede skoledag, hvorimod syv skoler svarede, at de var godt 
på vej eller, at det var et område, der havde brug for særlig fokus. I skolernes tilbagemeldinger i forbindelse 
med indeværende rapport er der klar fremgang på stort set alle skoler. Ingen skoler beskriver området, som 
noget, der stadig har brug for særligt implementeringsfokus, men flere fremhæver, at formen ændrer sig af 
såvel praktiske som økonomiske årsager. 
Overordnet set er der på alle skoler en forståelse for og en accept af, at bevægelse kan understøtte 
elevernes kognitive processer og dermed være en vigtig vej til at sikre, at alle elever bliver så dygtige, de 
kan. Til gengæld fremhæver flere skoler, at det stadig kan vær udfordrende at motivere såvel elever som 
lærere i den daglige praksis. Nordre Skole skriver, at de ”kan mærke i dialogen med vores elever, at de 
fortsat tænker bevægelse i form af idrætslignende aktiviteter, der giver sved på panden. Her tænker vi som 
voksne mere i aktiviteter, der kan mindske antallet af stillesiddende undervisning og kan tænke kroppen 
aktivt ind i læringen”. På Ejstrupholm Skole skriver de: ”Eleverne havde (har) en klar holdning til at 
bevægelse er lig frikvarter. Vi skal stadig arbejde med at synliggøre bevægelsen i undervisningen for 
eleverne.”  
Særligt for skoleåret 2018/2019 har deltagelsen i det offentligt-private samarbejde mellem Ikast-Brande 
Kommune og Bestsellerkoncernen i projektet Skoleglæde.nu givet et konkret og lettilgængeligt "redskab" 
for både elever og professionelle. Blåhøj Skole skriver, at det har ”været en god rettesnor, i henhold til at 
prioritere bevægelsesaktiviteter i alle skolens fag”.   
Slutteligt konkluderer Hyldgårdsskolen i følgende sætning, der gør sig gældende på alle skoler: ”Målene 
bliver opfyldt, men der skal stadig være opmærksomhed på både egen og andres praksis (det sidste er nok 
sværest), så der fortsat kan sikres, at eleverne møder en varieret undervisning”.  

Skolernes arbejde med implementering af kommunens nye 
Børne- og ungepolitik 
 

En gennemgang af skolernes lokale kvalitetsrapporter viser et tydeligt positivt sprog og positive 
tilkendegivelser om den nye Børne- og Ungepolitik. Dalgasskolen skriver, at der er blevet arbejdet med den 
”fra det øjeblik, den første version på et dialogmøde blev præsenteret for bestyrelsen. Der blev taget godt 
imod denne måde at lave en anderledes politik, og der var en god debat om, hvad der skulle forstås med 
udsagn og billeder.” Østre Skole skriver: ”Vi er glade for den tillid kommunens politikere har vist os ved 
udarbejdelse og vedtagelsen af den nye børne- og ungepolitik.” Såvel bestyrelser som personale og elever 
på skolerne har været involveret i at forstå de 8 udsagn oversat til egen virkelighed. 
 

Skolerne giver samlet set udtryk for, at det er let at gå til arbejdet med politikken og at det samtidig virker 
relevant ind i de pædagogiske tiltag, der for øvrigt arbejdes med på de enkelte skoler. På Ejstrupholm Skole 
skriver de: ”Medarbejderne blev præsenteret for Børne og Unge – politikken i foråret og har på en 
pædagogiske weekend i november arbejdet med Børne – Unge politikkens deleelementer ind i det 
pædagogiske arbejde med, hvordan elevinvolvering kan øges i dagligdagen. ” 
Præstelundskolen har igangsat en proces, hvor elevrådene er med i styregruppen, der skal planlægge 
processen og i forhold til forventninger om udbyttet af arbejdet med politikken, skriver de: ” Vi er spændte 
på at se, hvilken proces vi får, og hvad den ”gør ved os», når det er elevernes stemme, der er bannerfører på 
implementeringen.”  
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Status på kompetencedækning 
 
Det samlede kommunale kompetencedækning er steget fra 85 % til 86% siden sidste kvalitetsrapport. Dog 
ligger Ikast-Brande Kommune stadig under landsgennemsnittet på 88%. 86% betyder i praksis, at 8,6 timer 
ud af 10 læses af en lærer med linjefag eller linjefagskompetence.  
   
I forhold til de enkelte fag ses det, at dansk og matematik dækkes af hhv. 90% og 95% linjefagsuddannede, 
mens kristendom og geografi ligger lavest med hhv. 68% og 67% dækning. Fagene kristendom og geografi 
fylder timemæssigt ikke meget på elevernes skemaer og derfor bliver det ofte en konkret afvejning fra 
skolen om de vil vægte linjefagsdækningen eller ”få-lærer-princippet” samtidig med, at lærernes arbejdstid 
skal hænge sammen. Konkret ses det blandt andet, at fag som kristendom ofte naturligt er kædet sammen 
med danskfaget og derfor dækkes af mange dansklærere.  
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RAMMEBETINGELSER 

Kompetencedækning 
 
Nedenfor ses flere tabeller, der viser hvordan kompetencedækningen fordeler sig i kommunen, på de 
enkelte skoler, fordelt på fag og fordelt på klasser. 
Det samlede kommunale kompetencedækning er steget fra 85 % til 86% siden sidste kvalitetsrapport. Dog 
ligger Ikast-Brande Kommune stadig under landsgennemsnittet. 86% betyder i praksis, at 8,6 timer ud af 10 
læses af en lærer med linjefag eller linjefagskompetence. Den nationale målsætning var i skoleåret 
2018/2019, at der i 2018 skulle være en kompetencedækning på 90 %. Dette mål blev i januar 2019 
udskudt til 2021/2022, for at give kommunerne mere tid til at opfylde målet.  Kompetencedækning skal 
forstås som undervisning af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra 
læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres 
efteruddannelse mv. Det er skolens leder, der vurderer og beslutter om en lærer har undervisnings-
kompetence. 
I forhold til de enkelte fag ses det, at dansk og matematik dækkes af hhv. 90% og 95% linjefagsuddannede, 
mens kristendom og geografi ligger lavest med hhv. 68% og 67% dækning. Fagene kristendom og geografi 
fylder timemæssigt ikke meget på elevernes skemaer og derfor bliver det ofte en konkret afvejning fra 
skolen om de vil vægte linjefagsdækningen eller ”få-lærer-princippet” samtidig med, at lærernes arbejdstid 
skal hænge sammen. Konkret ses det blandt andet, at fag som kristendom ofte naturligt er kædet sammen 
med danskfaget og derfor dækkes af mange dansklærere. De fleste skoler arbejder ud fra "få-lærer-
princippet" omkring en klasse i indskoling og til dels på mellemtrin, da der forskningsmæssigt er evidens 
for, at det fremmer læringsmiljøet og trivslen med en tæt elev-lærer relation. I den grafiske oversigt 
”kompetencedækning fordelt på årgange” kan det aflæses, at procenttallet bliver større jo ældre eleverne 
bliver. 
Skolerne må ligeledes prioritere i kompetenceudvikling af lærere, da dette er en stor udgift for skolen. Det 
er særligt vikardækning af medarbejderens timer, der er den store udfordring, da skolerne skal dække 
udgiften til vikar samtidig med, at de stadig har den fraværende lærer på lønningslisten. 
Ikast-Brande Kommune har siden 2014 samarbejdet med Herning kommune omkring kompetenceudvikling, 
så det er muligt at skabe flere lokalt tilpassede kompetenceforløb i samarbejde med professionshøjskolen 
VIA. Samarbejdet indbefatter udarbejdelse af en flerårig kompetence-plan, der understøtter, at vi 
imødekommer skolernes behov og udbyder en bred fagrække gennem årene frem til 2020. 
  

Samlet kompetencedækning 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Kompetencedækning opdelt på fag 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 

opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Kompetencedækning opdelt på klassetrin 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Samlet kompetencedækning opdelt på skoler over en treårig periode 

  

 18/19 17/18 16/17 

Blåhøj Skole 85,6% 84,8% 80,4% 

Bording Skole 93,6% 94,1% 86,3% 

Dalgasskolen 90,1% 79,8% 81,8% 

Ejstrupholm Skole 81,4% 83,0% 80,4% 

Engesvang Skole 84,4% 85,8% 82,7% 

Hyldgårdsskolen 90,6% 89,2% 94,3% 

Ikast Nordre Skole 72,5% 75,7% 84,2% 

Ikast Østre Skole 94,1% 87,9% 82,9% 

Ikast-Brande 
Ungdomscenter 

88,9%  100,0% 

Isenvad Skole 89,0% 97,6% 75,3% 

Nørre-Snede Skole 88,2% 91,7% 80,8% 

Præstelundskolen 88,3% 87,4% 89,0% 

Kommunen 86,3% 86,0% 85,1% 

Landstal 87,6% 86,7% 85,1% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Inklusion 
 
Der er sket et fald fra 95,1% til 94,5% i andelen af elever, der er inkluderet i den almene undervisning fra 
17/18 til 18/19. I praksis betyder det, at der var 20 elever flere, der fik specialundervisning i skoleåret 18/19 
end i skoleåret 17/18. Det er en stigning, der er måske ikke i antal ser stor ud, men den følges tæt af såvel 
skoler som PPR og Skoleafdeling. For at undersøge stigningen nærmere blev der i skoleåret 18/19 igangsat 
forskellige screeninger af området, hvilket har ført til flere tiltag i indeværende skoleår. Bl.a. har PPR 
ændret tildeling af psykologressourcer så der ikke er forskel på om parallellagt specialundervisning foregår i 
en fælleskommunal specialklasse eller i skolernes egne baser. Der indføres ligeledes samme kvalitetssikring 
og tilsyn i skolernes egne baser som i de fælleskommunale specialklasser. 
Antallet af klager sendt til det nationale klagenævn er steget, men med så lavt et antal må det forventes, at 
der kommer udsving fra år til år.  
  

Inklusionsgrad (andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning)  

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Nøgletallet er opgjort i forhold til elevernes bopælskommune og beregnes 
som andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede antal elever. Det vil 
sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede antal elever. Elever i specialskoler 
og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er per definition specialklasseelever. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Antal klager til ’Klagenævnet for Specialundervisning’ opdelt på afgørelsestyper 

  

 Samlet antal klager Antal hjemviste 
klagesager 

Antal stadfæstede 
klagesager 

Antal 
ændrede/ophævede 

klagesager 

Kommunen, 18/19 4 2 1 1 

Kommunen, 17/18 1 1 0 0 

Kommunen, 16/17 1 0 1 0 

  
Kilde: Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisning. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
 

0.-3. klasse 
 
Tallene i afsnittet om trivsel viser at, det kommunale gennemsnit af 0.-3. årgangs elevers svar er meget lig 
landstallet. I skoleåret 17/18 var der en stigning at spore i trivselsvurderingerne i indskolingen, mens de i 
skoleåret 18/19 igen er tilbage på samme niveau som resten af landet. 
71% af eleverne er meget glade for at gå i deres klasse. 80% er meget glade for deres lærere og 78% synes, 
lærerne er gode til at hjælpe dem. 55% af eleverne oplever en meget spændende undervisning. 61% af 
eleverne oplever, at de må være med til at bestemme indholdet af undervisningen nogle gange eller tit.  
43% af eleverne føler sig nogle gange eller tit alene i skolen og 49% bliver tit eller nogle gange drillet, så de 
bliver kede af det. På skoleniveau skiller især Blåhøj Skole sig ud i spørgsmålet om eleverne føler sig alene i 
skolen. Her svarer hele 21,3% at de tit føler sig alene i skolen. Med 46 elever i indskolingen, svarer det til, at 
10 elever føler sig alene. Skolen skriver i deres lokale rapport, at det vil være et område, de vælger at 
fokusere på, ”for ingen børn skal føle sig alene i skolen”. Til sammenligning vil et lignende procenttal for 
Hyldgårdsskolen med 240 elever betyde, at 51 elever skulle have angivet svar i samme kategori. 
Det er særligt vigtigt for ovenstående elevgruppe, at lærerne taler med eleverne om, hvad en 
trivselsundersøgelse går ud på og prøve at få dem til at forstå, at de ikke kun skal besvare spørgsmålene ud 
fra deres "her og nu" følelsesmæssige tilstand. 
  

Trivsel i 0.-3. klasse 
 

De enkelte grafer: 
Er du glad for din klasse: 
Det kommunale gennemsnit viser, at 71% af eleverne svarer ”Ja, meget”. Landsgennemsnittet er 71%. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Dalgas, Hyldgård, Østre, 
Isenvad og Præstelundskolen. 
   
Føler du dig alene i skolen? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 57% af eleverne svarer "Nej". Landsgennemsnittet er 59% 
Følgende skoler ligger på eller over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Dalgas, Hyldgård og 
Isenvad skoler. 
   
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 50% af eleverne svarer "Nej". Landsgennemsnittet er 50% 
Følgende skoler ligger på eller over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Hyldgård, Østre og 
Isenvad skoler. 
   
Er du glad for dine lærere? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 80% af eleverne svarer "Ja, meget". Landsgennemsnittet er 82% 
Følgende skoler ligger på eller over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Blåhøj, Dalgas, 
Engesvang, Hyldgård, Østre og Isenvad skoler. 
   
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 78% af eleverne svarer "Ja, meget". Landsgennemsnittet er 77%. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Blåhøj, Hyldgård, Nordre, Østre, 
Isenvad og Præstelundskolen. 
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Lærer du noget spændende i skolen? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 55% af eleverne svarer "Ja, meget". Landsgennemsnittet er 57%. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Hyldgård, Nordre, 
Østre, Isenvad og Præstelundskolen. 
 
Er du med til at bestemme, Hvad I skal lave i timerne? 
Det kommunale gennemsnit viser, at 12% af eleverne svarer "Ja, tit". Landsgennemsnittet er 10%. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet af den bedst mulige trivsel: Bording, Ejstrupholm, Hyldgård, 
Nordre, Østre og Isenvad skoler. 
  

Er du glad for din klasse?  

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Føler du dig alene i skolen? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Er du glad for dine lærere? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 

trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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Lærer du noget spændende i skolen? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
 

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Andel elever der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest mulige trivsel’ i 

18/19 

  

 Er du glad 
for din 
klasse? 

Føler du 
dig alene i 

skolen? 

Er der 
nogen, der 
driller dig, 

så du 
bliver ked 

af det? 

Er du glad 
for dine 
lærere? 

Er lærerne 
gode til at 

hjælpe 
dig? 

Lærer du 
noget 

spændend
e i skolen? 

Er du med 
til at 

bestemme, 
hvad I skal 

lave i 
timerne? 

 'Nej' 'Ja, tit' 'Ja, tit' 'Nej' 'Nej' 'Nej' 'Nej' 

Blåhøj Skole 2,1% 21,3% 8,5% 2,0% 2,0% 6,0% 37,5% 

Bording Skole 3,7% 5,9% 6,1% 3,3% 3,8% 7,6% 41,1% 

Dalgasskolen 1,5% 6,2% 5,3% 1,0% 3,1% 12,6% 50,8% 

Ejstrupholm Skole 1,9% 5,7% 7,9% 2,8% 2,8% 5,7% 25,5% 

Engesvang Skole 2,3% 4,8% 5,6% 0,8%  3,0% 31,7% 

Hyldgårdsskolen 1,7% 4,3% 4,4% 1,3% 1,3% 5,2% 40,3% 

Ikast Nordre Skole 3,3% 6,2% 9,1% 2,8% 4,2% 7,5% 45,2% 

Ikast Østre Skole 3,1% 6,2% 4,1% 1,2% 3,1% 7,1% 30,1% 

Isenvad Skole  6,3% 3,3%  1,5% 3,2% 3,1% 

Nørre-Snede Skole 5,4% 8,8% 10,8% 7,0% 4,4% 11,6% 56,8% 

Præstelundskolen 2,8% 7,7% 8,5% 1,4% 2,7% 9,7% 47,9% 

Kommunen 2,7% 6,5% 6,4% 2,1% 2,8% 7,5% 39,2% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. De syv viste spørgsmål, er udvalgt som pejlemærker 
for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Eleverne har for hvert spørgsmål haft mulighed 
for at svare på en 3-gradsskala – tabellen her viser andelen, der har angivet den ‘ringest mulige trivsel’. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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Trivsel i 4.-9. klasse 
 

Social trivsel: 
Det kommunale gennemsnit viser, at på en skala fra 1-5 svarer eleverne i gennemsnit 4,1. 
Landsgennemsnittet er 4,1. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet: Dalgas, Hyldgård og Østre skoler. 
 
Faglig trivsel: 
Det kommunale gennemsnit viser, at på en skala fra 1-5 svarer eleverne i gennemsnit 3,7. 

Landsgennemsnittet er 3,7. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet: Dalgas, Hyldgård og Østre skoler. 
 
Støtte og inspiration: 
Det kommunale gennemsnit viser, at på en skala fra 1-5 svarer eleverne i gennemsnit 3,2. 
Landsgennemsnittet er 3,2. 

Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet: Blåhøj, Dalgas, Hyldgård og Østre skoler. 

 
Ro og orden: 
Det kommunale gennemsnit viser, at på en skala fra 1-5 svarer eleverne i gennemsnit 3,8. 
Landsgennemsnittet er 3,7. 
Følgende skoler ligger over landsgennemsnittet: Bording, Dalgas, Hyldgård, Nørre Snede og Østre skoler. 
  

Samlet resultat på tværs af temaer 
Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer i 18/19 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen.  29 af de 40 spørgsmål indgår i 
beregningen af de fire viste temaer. Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres 
på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. 
Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Indikatorer for trivsel fordelt på temaer opdelt på skoler over en treårig periode 

  

 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og 
inspiration 

Ro og orden 

 18/1
9 

17/1
8 

16/1
7 

18/1
9 

17/1
8 

16/1
7 

18/1
9 

17/1
8 

16/1
7 

18/1
9 

17/1
8 

16/1
7 

Blåhøj Skole 4,1 4,1 4,1 3,6 3,6 3,8 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 

Bording Skole 4,1 4,1 4,1 3,7 3,6 3,8 3,1 3,2 3,2 3,8 3,9 3,9 

Dalgasskolen 4,2 4,2 4,2 3,8 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 4,0 3,7 3,6 

Ejstrupholm Skole 4,0 4,1 4,0 3,6 3,6 3,6 2,9 3,1 3,1 3,6 3,6 3,7 

Engesvang Skole 4,0 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7 3,1 3,1 3,1 3,7 3,7 3,7 

Hyldgårdsskolen 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0 4,0 3,4 3,5 3,4 4,0 4,0 4,0 

Ikast Nordre Skole 4,0 4,0 4,1 3,6 3,6 3,8 3,0 3,1 3,3 3,6 3,6 3,7 

Ikast Østre Skole 4,2 4,1 4,1 3,7 3,7 3,8 3,3 3,2 3,5 3,9 3,8 3,9 

Isenvad Skole 3,9 4,2 4,5 3,6 3,7 3,9 3,1 3,1 3,6 3,4 3,6 3,8 

Nørre-Snede Skole 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,6 3,1 3,0 3,0 3,8 3,7 3,7 

Præstelundskolen 4,0 4,0 4,1 3,6 3,6 3,6 3,1 3,0 3,2 3,6 3,6 3,8 

Kommunen 4,1 4,1 4,1 3,7 3,7 3,8 3,2 3,2 3,3 3,8 3,7 3,8 

Landstal 4,1 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 3,3 3,7 3,8 3,8 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den 
nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 
repræsenterer den ringest mulige trvisel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.  Den nationale trivselsmåling 
består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de 
fire viste temaer. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Figurerne viser fordelingen af elevernes gennemsnit 
på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 
2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Faglig trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Støtte og inspiration 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Ro og orden 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 

Nationale test 
 
Ift. målsætningen om at 80% af eleverne på en årgang skal opnå "gode" resultater (de tre øverste niveauer i 
testresultatet) i nationale test, ligger IBK som minimum på linje med landstallene. Det er dog ikke 
ensbetydende med at målsætningen er nået - tværtimod, som det kan ses nedenfor. 
At det på landsplan ikke lykkes at opnå målene, giver anledning til fx at overveje, om forventningerne til 
elevernes præstation ikke er afbalanceret ift. de ressourcer der tildeles, at de gennemførte test har for høje 
forventninger til elevernes faglige niveau, at test simpelthen ikke giver et retvisende billede af elevernes 
niveau, at undervisningens kvalitet er for dårlig, at forældre læser for lidt for og med deres børn, noget helt 
sjette - eller en kombination af flere årsager? Det vil være nødvendigt at få et bedre billede af årsagerne, 
før der igangsættes handlinger, og disse årsager vil skolerne i IBK være søgende på i samarbejde med 
skoleafdelingen. 
Der har de sidste år været en målrettet indsats for at styrke læsning på mellemtrinnet (4.-6. kl.), og det kan 
konstateres, at den negative udvikling er stoppet. Om dette alene kan tillægges indsatsen, er der ikke 
grundlag for at konkludere, men det er selvfølgelig glædeligt.  
Udviklingen for resultatet i læsning fra 2. kl. til 4. kl. er fortsat negativ - både kommunalt og på landsplan. 
De overvejelser der gives eksempler på ovenfor, gør sig også gældende her, og vil også blive undersøgt 
nærmere i samarbejde mellem skoler og forvaltning. 
   
I de to skemaer der viser udviklingen i elever med "fremragende" og "dårlige" resultater i nationale test for 
dansk, læsning og matematik, kan det ses i de sidst gennemførte test, at eleverne i IBK følger bevægelserne 
på landsplan. Der er selvfølgelig forskel inden for de enkelte test, men IBK placere sig i samme kategorier 
for udvikling som landstallene. 
Undtagelsen er udviklingen i dansk, læsning på 4. årg. sammenlignet med samme elevers test i 2. årg., hvor 
flere elever i IBK kategoriseres med "dårlige" resultater, og landsresultatet viser at der er færre elever med 
"dårlige" resultater. 
Resultaterne af test viser, at der fortsat skal være opmærksomhed på mellemtrinnet (4.-6. årg.) 
samt overgangen fra indskoling til mellemtrin. I særdeleshed skal opmærksomheden rettes mod dansk, 
læsning, så flere elever kan løftes ind i kategorien "fremragende", samtidig med at færre elever er i 
kategorien "dårlige".  
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Elever med ’gode’ resultater i nationale test 
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og 

matematik er mindst 80% for den samme årgang  

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

2. 
årg. 
18/
19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

3. 
årg. 
18/
19 

 12/1
3 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

16/1
7 

18/1
9 

18/1
9 

13/1
4 

16/1
7 

18/1
9 

15/1
6 

18/1
9 

18/1
9 

Blåhøj Skole Ja Nej Nej  Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Ja Nej Nej 

Bording Skole Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Dalgasskolen Ja Nej Nej  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja  Ja Ja Ja 

Ejstrupholm Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Engesvang Skole Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

Hyldgårdsskolen Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Ikast Nordre Skole Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Ikast Østre Skole Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Isenvad Skole Ja Nej Nej  Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej  Nej Ja Ja 

Nørre-Snede Skole Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Præstelundskolen Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

Kommunen Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel af eleverne på en 
given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller 
’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver, at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver, at andelen er under 
80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. For skoler af typen 0.-6. klasse forekommer også historisk data i 
kolonnen ”8. årgang”. Dette skyldes, at fx for elever, der gik i 6. klasse på skolen 2 år tilbage, men som nu går i 8. 
klasse, vil data fortsat ligge på den skole de tog den nationale test på. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik 

for den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Blåhøj Skole -14,7 -14,4  -8,3 8,3 -21,7 30,8  -9,7 

Bording Skole -20,5 -1,0 9,3 -19,3 5,9 -27,2 3,3 -5,2 -13,9 

Dalgasskolen -16,4 -4,5  -10,2 -1,1 -5,8 8,9  -7,5 

Ejstrupholm Skole 2,9 -15,0 9,1 -4,8 6,4 -0,5 29,0 9,1 26,2 

Engesvang Skole -13,1 4,8 -2,0 -15,0 -6,2 -40,3 9,3 0,0 16,8 

Hyldgårdsskolen -10,5 -2,8 -2,9 -15,8 -8,4 -19,6 -4,2 11,8 4,3 

Ikast Nordre Skole -20,6 22,7 -2,0 -32,8 11,6 -39,9 36,4 -3,4 -7,8 

Ikast Østre Skole -11,7 8,6 -9,4 -22,1 -6,4 -21,9 -0,8 -8,9 -7,1 

Isenvad Skole -13,1 0,0  -6,3 -7,1 -21,6 -5,8  13,3 

Nørre-Snede Skole -58,2 18,9 27,6 -16,8 -3,7 -25,0 33,3 17,5 15,0 

Præstelundskolen -3,3 -0,9 4,1 -26,0 6,8 -16,9 19,6 -8,8 5,9 

Kommunen -14,9 1,4 4,1 -17,2 -0,1 -20,1 10,9 -0,3 2,8 

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der 
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'gode' resultater betegner elever, der 
opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn 
indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx 
fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme 
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 
70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at der 
i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Elever med ’fremragende’ resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 

den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Bording Skole -1,4 -12,6 4,1   4,4 7,6 -7,6 -2,0 

Dalgasskolen 2,9 0,0  -1,8 -8,7 2,0 14,0  1,9 

Engesvang Skole    -2,5      

Hyldgårdsskolen 0,5 -11,6 8,1 -0,1  -11,1 5,5 1,5 5,5 

Ikast Nordre Skole -2,9   -0,7 4,0   -1,8 3,8 

Ikast Østre Skole 2,9 -0,5 15,2 -8,3 5,1 -19,4  -5,0 -19,3 

Isenvad Skole -8,1   6,3 14,6     

Nørre-Snede Skole -0,4   3,1 -5,7     

Præstelundskolen   0,3  -8,3 1,2  -10,5 -0,7 

Kommunen 0,3 -5,6 10,3 -0,2 -2,9 -4,7 6,7 -4,8 0,5 

Landstal 1,2 -4,1 9,0 1,8 -4,5 -0,9 4,5 -2,4 0,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der 
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner elever, der opnår et 
resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever 
med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 
procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget, 
men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever 
med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% 
= -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet 
med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at der i ét 
eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
  



   

Kvalitetsrapport  2018/19 Ikast-Brande Kommune 
 

   

   

 27  

   

Elever med ’dårlige’ resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og 

matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Bording Skole 11,2 -7,1 0,2    -3,6 -2,0  

Dalgasskolen 7,4 0,0     -1,3  1,9 

Ejstrupholm Skole 10,0 5,3 -9,1   -1,9 -11,2 -18,2 -1,2 

Engesvang Skole -0,4 8,4 -3,8  1,8  -3,7 -4,8 -5,7 

Hyldgårdsskolen  2,7 -1,3  4,5  0,1  5,5 

Ikast Nordre Skole 23,5 -18,6 3,2 22,1 -21,3 18,5 -18,2 -2,8 7,7 

Ikast Østre Skole 3,2 -0,4 0,3  1,0  3,1 -1,3 1,8 

Nørre-Snede Skole  -15,2 -5,1  -0,3  -20,8 -12,8 -20,0 

Præstelundskolen 5,4 -7,1 -1,3  -1,0  -0,4 -7,0  

Kommunen 8,2 -2,6 -1,4 6,7 0,4 9,9 -4,1 -4,8 -1,7 

Landstal 3,3 -2,4 -1,6 3,7 -1,4 6,4 -1,8 -7,1 -2,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der 
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' resultater betegner elever, 
der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn 
indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx 
fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme 

årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 
66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang 
er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at 
der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Folkeskolens prøver 
 
De følgende tabeller viser, at langt hovedparten af eleverne i IBK går ud af folkeskolen med et 
kompetenceniveau, der gør dem i stand til at anvende det de har lært, og derfor har gode forudsætninger 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Det kommunale karaktergennemsnit er generelt under gennemsnittet på landsplan, men de karakterer 
eleverne præsterer i IBK, fortæller at eleverne har de nødvendige kompetencer for at uddanne sig videre 
efter folkeskolen. 
   
Eleverne i IBK opnåede karakterer ved eksamen 18/19 der sammenlignet med landstal, giver anledning til 
følgende opmærksomhedspunkter. 

 Prøven i naturfag viser en signifikant forskel (0,7 i difference), hvor eleverne i iBK præsterer dårligere. 

 Dansk, mundtlig; dansk, retskrivning og engelsk viser karakterer, der ligger under landstallene (0,4-

0,5 i difference), men det er samtidig vigtigt at bemærke, at dansk, mundtlig og engelsk viser høje 

karakterer både kommunalt og nationalt. 

 Andelen af elever der får karakteren 02 eller højere i dansk om matematik er 88,3 %, hvilket er 3,3 
procentpoint lavere end landstallene.  

 
Når skolernes karaktergennemsnit sammenlignes med det forventede gennemsnit på grundlag af 
socioøkonomisk reference, ses det at nogle skoler præsterer bedre og nogle dårligere end forventet. Dog er 
forskellen kun signifikant for én skole, hvorfor der ikke kan udledes noget for hovedparten af skolerne.  
  

Karakterer ved afslutningen af 9. klasse 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag i alt 

Kommunen, 18/19 6,5 6,9 6,7 

Kommunen, 17/18 6,1 6,4 6,4 

Kommunen, 16/17 6,6 6,9 6,8 

Landstal, 18/19 6,8 7,0 7,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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Karaktergennemsnit ved FP9 i alle prøvediscipliner 

  

 Dansk 
læsning 

Dansk 
mundtlig 

Dansk 
retskrivnin

g 

Dansk 
skriftlig 

Matematik 
med 

hjælpemid
ler 

Matematik 
uden 

hjælpemid
ler 

Engelsk Fællesprøv
e i 

fysik/kemi
, biologi 

og 
geografi 

Kommunen, 
18/19 

5,9 7,6 6,3 6,3 6,9 6,9 7,5 6,7 

Kommunen, 
17/18 

5,4 7,0 6,3 5,9 6,5 6,3 7,2 7,1 

Kommunen, 
16/17 

5,9 7,6 7,0 6,0 6,8 7,0 7,3 6,9 

Landstal, 
18/19 

6,1 8,0 6,8 6,4 7,0 6,9 7,9 7,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på 

skoler over en treårig periode 

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17 

Bording Skole 5,6 7,0 7,3 6,2 8,0 7,3 6,0 7,3 7,4 

Ejstrupholm Skole 6,5 5,9 6,3 6,9 6,0 6,3 6,8 6,0 6,4 

Engesvang Skole 6,5 5,2 6,6 7,3 5,9 7,6 7,0 6,1 7,0 

Hyldgårdsskolen 7,9 7,1 7,5 8,5 6,4 8,0 7,9 6,9 7,5 

Ikast Nordre Skole 6,9 6,4 7,1 6,9 7,6 6,6 6,9 7,0 7,1 

Ikast Østre Skole 6,0 6,0 7,4 6,3 6,0 8,1 6,2 6,2 7,8 

Nørre-Snede Skole 6,9 5,7 6,3 6,6 6,7 5,0 7,1 6,2 6,1 

Præstelundskolen 5,4 5,7 5,8 6,1 5,6 6,5 5,8 5,9 6,1 

Kommunen 6,5 6,1 6,6 6,9 6,4 6,9 6,7 6,4 6,8 

Landstal 6,8 6,7 6,9 7,0 6,9 6,7 7,0 7,0 7,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt 
årgangsopdelte. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Andel med 02 eller derover i dansk og matematik 
Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover i både dansk og matematik 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Kun elever, der 
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og 

matematik opdelt på skoler 

  

 18/19 17/18 16/17 

Bording Skole 82,6% 100,0% 93,1% 

Ejstrupholm Skole 84,2% 93,8% 90,9% 

Engesvang Skole 100,0% 80,0% 100,0% 

Hyldgårdsskolen 96,3% 91,7% 100,0% 

Ikast Nordre Skole 89,7% 87,5% 92,9% 

Ikast Østre Skole 80,4% 86,7% 91,9% 

Nørre-Snede Skole 89,2% 81,3% 96,2% 

Præstelundskolen 83,3% 83,1% 86,2% 

Kommunen 88,3% 87,5% 92,6% 

Landstal 91,6% 91,3% 90,3% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt 
årgangsopdelte. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Socioøkonomisk reference 
 
 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 opdelt på skoler 

over en treårig periode 

  

 18/19 17/18 16/17 

 Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel 

Bording Skole 6,0 6,4 -0,4  7,3 6,9 0,4  7,4 7,1 0,3  

Ejstrupholm Skole 6,8 6,9 -0,1  6,0 6,1 -0,1  6,5 6,3 0,2  

Engesvang Skole 7,0 7,0 0,0  6,1 6,2 -0,1  7,0 6,6 0,4  

Hyldgårdsskolen 7,9 7,2 0,7 * 6,9 6,6 0,3  7,5 7,0 0,5  

Ikast Nordre Skole 6,9 6,4 0,5  7,0 6,5 0,5  7,1 6,6 0,5  

Ikast Østre Skole 6,2 6,3 -0,1  6,2 6,4 -0,2  7,8 7,0 0,8 * 

Nørre-Snede Skole 7,1 7,0 0,1  6,2 6,3 -0,1  6,1 6,2 -0,1  

Præstelundskolen 5,8 6,2 -0,4  5,9 6,3 -0,4  6,1 6,2 -0,1  

  
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens 
karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske 
reference. Dette betyder at der med 95% sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og 
den socioøkonomiske reference. Den mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den 
lysegrønne farve angiver, at forskellen er positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant 
negativ forskel, og den orange farve angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 
 
De sammenlignelige tal viser, at IBK følger de nationale tal. 
  

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder, 15 

måneder efter afsluttet 9. klasse, samt andel af elever, der forventes at fuldføre 

mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. At forventes at fuldføre ’mindst en ungdomsuddannelse’ efter 6 år vil sige, at man forventes enten at have 
gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Andelen, der forventes at fuldføre mindst en 
ungdomsuddannelse inden for 6 år er beregnet ud fra UVM's profilmodel, der foretager visse antagelser, og derfor er 
behæftet med statistisk usikkerhed (se yderligere på uvm.dk). 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse opdelt på skoler over en treårig periode 

  

 3 måender 15 måneder 

 2018 2017 2016 2017 2016 2015 

Bording Skole 22,6% 33,3% 25,0% 93,9% 87,5% 97,3% 

Ejstrupholm Skole 30,0% 29,2% 39,1% 91,7% 87,0% 93,3% 

Engesvang Skole  38,1% 43,8% 92,9% 81,3% 84,0% 

Hyldgårdsskolen 41,7% 66,7% 37,3% 88,1% 96,1% 93,3% 

Ikast Nordre Skole 49,0% 24,4% 44,1% 82,2% 85,3% 92,3% 

Ikast Vestre Skole  65,9% 41,9% 88,6% 83,7% 93,7% 

Ikast Østre Skole 49,2% 47,7% 58,0% 88,6% 88,0% 94,3% 

Nørre-Snede Skole  41,4% 50,0% 79,3% 77,8% 81,0% 

Præstelundskolen 37,9% 36,8% 33,3% 86,8% 94,2% 93,7% 

Kommunen 37,8% 43,1% 40,8% 87,9% 88,7% 92,4% 

Landstal 45,2% 45,7% 46,3% 88,9% 90,5% 91,9% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
klassetrinnet. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Status 9 mdr. efter afsluttet 9. og 10. klasse  
 
Tallene viser at IBK er på niveau med landstallene, når det gælder om at få de unge i gang med en 
ungdomsuddannelse efter 9. kl., og når det gælder elever, der gennemfører 10. kl. forud for 
ungdomsuddannelse, er IBK signifikant bedre end landstallene. Når det gælder elever, der ikke får 
påbegyndt en ungdomsuddannelse, er IBK bedre end landstallene - både efter 9. og 10. kl. 
   
Samtidig med at det lykkes, at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse, viser tallene for fastholdelse i 
ungdomsuddannelse, at det også lykkes at få de unge til at fortsætte på uddannelsen. Der viser sig samme 
mønster her, så fastholdelsen på ungdomsuddannelse efter 10. kl., er signifikant over landstallene, mens 
fastholdelsen efter 9. kl. er en smule under. 
  

Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse  

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 

børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever, 
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 9. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har 
afsluttet 9. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der forekomme 
enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'. 9. klasseelever der fortsætter i 10. klasse, er indeholdt i 
kategorien ’Ikke påbegyndt ungdomsuddannelse’ i tallene for 9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 9. klasse 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Andel, der 
fastholdes i ungdomsuddannelse er andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at 
have forladt grundskolen. Elever tæller som værende i gang uanset om de har afbrudt en eller flere 
ungdomsuddannelser i perioden 0-9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever, 
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 10. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har 
afsluttet 10. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der forekomme 
enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 10. klasse 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Andel, der 
fastholdes i ungdomsuddannelse er andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at 
have forladt grundskolen. Elever tæller som værende i gang uanset om de har afbrudt en eller flere 
ungdomsuddannelser i perioden 0-9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 10. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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KOMMUNALBESTYRELSENS UDTALELSE 
 
 


